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     Jak poprawić zdrowie indywidualne, 
      aby poprawiło się zdrowie publiczne? 
 
 
1. Badajmy się 
2. Szybka diagnostyka  
3. Właściwe szybkie leczenie 
- Terapia lekowa 
- Leczenie operacyjne 
- Radioterapia 

 
  



 

  

 
         
 
       Problemy w leczeniu nowotworów 
 
Terapie lekowe drogie często wykraczające     
poza QALY ze względu na prowadzenie 
drogich badań – potencjalnie mała liczba 
pacjentów  



 

  

 
        Problemy w leczeniu nowotworów 
                       - terapie lekowe 
    brak wielu leków dostępnych w krajach UE 
                 dla polskich pacjentów: 
                
                           - rak trzustki 
                           - rak płuca 
                           - rak piersi 
                           - rak prostaty 
 
    



 

  

 
        Problemy w leczeniu nowotworów 
                       - terapie lekowe 
      Rumunia , Czechy, Słowacja , Bułgaria 
      - pacjenci w tych krajach mają    
        refundowane nowoczesne  terapie 
                        min. rak trzustki  
 
    



 

  

 
        Problemy w leczeniu nowotworów 
                       - terapie lekowe 
     Nowe terapie dostępne w refundacji: 
        1.       USA  -      0 lat 
        2.        UE   -      1 rok 
        3.       Polska   - często 5 lat , szybko 2 lata 
 
 
 
    



 

  

 
         
   Nowe terapie Polska – dostęp do leczenia 
   1. Badania kliniczne   - jest dostęp 
   2. Kiedyś – chemia niestandardowa 
       Dziś -  oczekiwanie i przerwa w leczeniu 
                         brak refundacji  (2 lata) 
   3. Program lekowy (AOTM pozytywnie 
     ocenia i pozytywny proces wdrażania)    



 

  

 
                    
 
     Często leczenie dostępne obecnie jest     
     droższe niż niedostępne ze względu 
     na QALY, ponieważ dochodzą inne koszty. 
                         Nie cena leku,  
                      a koszt całkowity   
   powinien decydować o refundacji danej  
                                terapii.  



                          Kolejne rzeczy które są potrzebne 

                                    w dostępie do leczenia 

  

 Równy dostęp do świadczeń medycznych (dziś kod pocztowy 

decyduje o dostępie do leczenia)   

Pieniądze na badania monitorujące leczenie – dziś badania 

przyczepione do leczenia 

Leczenie raka jako leczenie ratujące życie  

Rekomendacje międzynarodowe leczenia poszczególnych 

nowotworów uwzględnione w leczeniu w Polsce 

Zachowanie praw nabytych 

Potraktowanie poszczególnych mutacji – mała liczba chorych jako 

leczenia celowanego ratującego życie 

Dostęp do leczenia na poziomie europejskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

           





         Dziękuję za uwagę 
 
            Jacek Gugulski 
 jacek.gugulski@pkopo.pl  
        +48 504 153 136 
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